
  آزمون مرحلة اولنمونه دفترچه سؤاالت  
امسال تهيه  ی آزمون رد نحوهمجموعه صرفًا جهت اطالع رسانی در مواين (

  ).و سؤاالت آن از بين سؤاالت آزمون سال گذشته انتخاب شده استشده 

  

   

     ۱کد سؤاالت: 
 

٦از١ةصفح

سؤال پاسـخ دهيـد. جـواب ايـن سـؤاالت يـک عـدد         ١٠شما بايد به  بخشآموز عزيز، در اين  دانش
نامه بنويسيد. به عنوان مثال اگر پاسخ  حداکثر پنج رقمی است و شما بايد ارقام آن را جداگانه در پاسخ

  نامه چنين چيزی بنويسيد: بود شما بايد در مقابل شمارة سؤال در پاسخ ٦٩٥٠سؤالی 

0  5  9  6    

چون پاسخ شما توسط ماشين خوانده خواهد شـد. البتـه الزم نيسـت کـامًال شـبيه       ،خوانا بنويسيد
وجـه از ارقـام    هـم ايـرادی نـدارد ولـی بـه هـيچ      » 6«به شـکل   ٦؛ حتی نوشتن رقم بنويسيدنمونة باال 

 ١٠ورد ايـن  در مـ  نمرة مثبت دارد. ٤پاسخ درست به هر سؤال در اين قسمت  انگليسی استفاده نکنيد.
  پاسخ نادرست نمرة منفی ندارد.سؤال 

  

ای به شعاع واحد در نظر بگيريد. مساحت اين دايره به مساحت چند مثلث متساوی االضالع  دايره .١
  تر است؟ به ضلع واحد نزديک

  
 ۵۰آموزان دو کالس الف و ب گرفته شده است. هر کالس ای از دانشنمره۱۰۰يک امتحان  .٢

الف از ميانگين نمرات  سميانگين نمرات کال کهس از اعالم نتايج، مشخص شد آموز دارد. پ دانش
 ةاز هم ها آموز در کالس ب هستند که نمرة آن چند دانش حداکثرتر است.  کالس ب بيش

  تر است؟ آموزان کالس الف بيش دانش
  
ن کند خواهد از سه شهر تبريز، مشهد مقدس و يزد ديد کند و می شخصی در اصفهان زندگی می .٣

و به شهر اصفهان باز گردد به طوری که در هر يک از اين سه شهر يک شب بماند. وسايل نقليه بين 
های زوج  اين سه شهر اتوبوس، قطار و هواپيما است. اتوبوس و قطار هر روز و هواپيما تنها در روز

واند اين سفر را ت موجود است. اگر اين شخص سفر خود را در روز شنبه آغاز کند، به چند حالت می
  تواند به اين سه شهر سفر کند.) انجام دهد؟ (توجه کنيد که اين شخص به هر ترتيبی می

  
  نداشته باشد چند تاست؟ ۳و  ۲که عامل اولی به غير از ۱۰۰۰۰و۵۰۰۰تعداد اعدد طبيعی بين .٤
  
بنويسيم،  aکه اگر آن را در مبنای کاهشی است در صورتیaگوييم يک عدد در مبنای می .٥

وجود دارد  ۱۰۲۴تر از  تر نباشد. چند عدد طبيعی کوچک هيچ رقمی از رقم سمت چپ خود بزرگ
  کاهشی باشد؟ ۴و هم در مبنای  ۲که هم در مبنای 

  



  آزمون مرحلة اولنمونه دفترچه سؤاالت  
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     ۱کد سؤاالت: 
 

٦از٢ةصفح

)چند زوج مرتب  .٦ , )x y وجود دارد که  ۱۰۱تر از  از اعداد طبيعی کوچکx y+2 xبر  7 y+ 
  پذير باشد؟ بخش

  
هر عدد هم از عدد  کهطوری  بهبنويسيم  ريدر جدول ز ، بدون تکرار،را ۱۰تا  ۱خواهيم اعداد  می .٧

  ؟ن استکچند طريق مم بهار کتر باشد. اين  کوچکسمت راستش و هم از عدد پايينش 

   
 

                
                     

  
دهد که نفراتی که در  اند. فرمانده دستور می سرباز ايستاده ۲۵۷در يک ستون  .۸

اند به همان ترتيب از صف خارج شوند، نفرات ديگر با  های فرد قرار گرفته مکان
شده به همان  ها را پر کنند و در نهايت نفرات از صف خارج حفظ ترتيب جای آن

اين دستور را تکرار کند  مرتبة ديگر ۴۱ی صف بروند. اگر فرمانده ترتيب به انتها
 سربازی که در نهايت نفر اول صف شده در ابتدا نفر چندم بوده است؟

 
  
خواه،  ای از درجة پنج ساخت که ضرايب آن، با ترتيبی دلتوان يک چندجملهبه چند صورت می .٩

xای  هعالوه به چندجمل باشد و به ۶و...  ۳، ۲، ۱اعداد  x+ + پذير  پذير باشد؟ (بخش بخش 21
xای  ای به چندجمله بودن يک چندجمله x+ + يعنی آن را بتوان به صورت ضرب  21

xای  چندجمله x+ +   ای ديگر نوشت.) و يک چندجمله 21
  

شکل تشکيل شده است که بايد در يک رديف در قطعة مربعی  ١٠يک جورچين (پازل) ساده از  .١٠
های سوم و هشتم  کنار هم قرار بگيرند تا تصويری مشخص را درست کنند. فرض کنيد مکان

ای را سر جايش قرار دهيم  درستی پر شده است و از اين به بعد در هر مرحله تنها مجازيم قطعه به
 ٨توان  باشد. به چند روش مختلف می گذاری شده کم يکی از قطعات مجاورش قبًال جای که دست
  مانده را سر جايشان گذاشت؟ قطعة باقی
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     ۱کد سؤاالت: 
 

٦از٣ةصفح

پاسـخ درسـت بـه هـر      ای پاسـخ دهيـد.   گزينه سؤال پنج ١٥شما بايد به  بخشآموز عزيز، در اين  دانش
  نمرة منفی دارد. ١نمرة مثبت و پاسخ نادرست  ٤سؤال در اين قسمت 

  
10ول ضرِب همة اعداد داخل جدضرب  فرض کنيد حاصل .١ * ترين عدد  بزرگ. باشد nبرابر  10

m  کهm n  است؟عددی طبيعی باشد چند  
  ٤٠ه)   ٢٠د) ١١ج) ١٠ب)  ۲الف) 

  
اند که دهای در کهکشان راه شيری کشف کرمندان، منظومه دانش .۲

کم  قمر است و هر سيارة آن دست ۱۲۲سياره و  ۹دارای يک ستاره، 
دهد که جرم ستاره برابر  يک قمر دارد. تحقيقات نشان می

/ kg´ 301 98 ها برابر جرم ستاره و  است و مجموع جرم سياره 10
های هر سياره برابر جرم آن سياره است. ميانگين  مجموع جرم قمر

  قدر است؟ جرام اين منظومه چهجرم ا

/الف)  kg´ 281 5 /ب)    10 kg´ 284 5 /ج)   10 kg´ 286 6 10  

/د)  kg´ 285 94     اطالعات موجود کافی نيست.ه)  10

  
د و ابتدای ميلة اول هم ان هم لوال شدهبههمين ترتيببهمتر٤و٥،٣،٧هایطول بهچهار ميله  .٣

ها بتوانند آزادانه در يک صفحه حول لوالهايشان  انتهای ميلة چهارم لوال شده است. اگر ميله به
  تواند باشد؟ لوالی مقابل چند متر می تا متری ۴متری و  ۵های  بچرخند، فاصلة لوالی بين ميله

  متر ١١و  ٢) هر مقدار بين ب  متر ٨و  ٣الف) هر مقدار بين 
  متر ١١و  ٣) هر مقدار بين د  متر ٨و  ٢) هر مقدار بين ج
  متر ١١و  ٨متر و هر مقدار بين  ٣و  ٢) هر مقدار بين ه
  
مهندس ناظر تونل توحيد در اولين شنبه بعد از آغاز کار .۴

از پروژة تونل توحيد بازديد کرده است. از آن روز به بعد 
است: فردای برنامة بازديد وی از تونل به اين شکل بوده 

شنبه، از پروژه مجددًا بازديد کرده و در  همان روز، يعنی يک
ها اضافه کرده  ادامه هر بار يک روز به فاصلة بين بازديد

  است. صدمين بازديد در چه روزی از هفته انجام شده است؟
  شنبه چهاره)   شنبه سهد) شنبهدوج) شنبهيکب)  الف) شنبه 
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     ۱کد سؤاالت: 
 

٦از٤ةصفح

  های زير لزومًا درست است؟ يک از گزاره عددی گنگ باشد. کدام aفرض کنيد  .٥
aو  a3کم يکی از  الف) دست -4 aکم يکی از  دستب)   گنگ است. 1 -3  گنگ است. a6و  1

aو  a2د)   گويا است. a5و  a2 ،a3از  کم يکی دستج)  -3   گنگ هستند. 1
aحداکثر يکی از ه)  +3     .گنگ است a4و  1
  
٦. ( , )f x y نقاط  ةرو مجموع بهل روکره است و شيمتغ دو یتابع

( , )x y  کهدر صفحه است ( , )f x y = )نقاط  ة. مجموع0 , )x y که 
( , )f x y- =1 2   نه است؟يدام گزک 0

  

   ج)   ب)  الف) 

   د)

  

  ه) 
  
آرامی  به ايم. اگر اين ظرف را متر را تا نصفه پر از آب کردهسانتی۶ظرفی مکعب شکل به ضلع .٧

درجه بسازد،  ۶۰طوری کج کنيم که يک ضلع کف روی زمين باقی بماند و کف آن با زمين زاوية 
  ريزد؟ متر مکعب آب بيرون می چند سانتی

108-الف)  36 216-ب)    3 12 108-ج)   3 9 3  
216-د)  18    ريزد.اصًال آبی نمیه)  3

  
)فرض کنيد مقدار تابع  .٨ )f x x bx c= - + باشد. اگر اين تابع  ۲ يا مساویتر همواره کم 2+

  قدر است؟ هچ حداکثرهای آن  ريشه ةحقيقی داشته باشد، فاصل ةدو ريش
2ه)   2د)   ٨ج)   ٤ب)   ۲الف)  2  
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     ۱کد سؤاالت: 
 

٦از٥ةصفح

کنيم و به جای  سياه نوشته شده است. اين عدد را پاک می روی تخته nفرض کنيد عدد طبيعی  .٩
bآن عدد  an + -2  a2به  nترين عددی است که  بزرگ aکه در آن  نويسيم میرا  2

bnترين عددی است که  کوچک bپذير است و  بخش < نوشته شده باشد  ۴۲. اگر در ابتدا عدد 2
  بار انجام اين کار چه عددی روی تخته خواهد بود؟ ۱۱۳بعد از 

´الف)  1167 1172-ب)   2 ´ج)   184 1179 2  
1132+د)  1182-ه)   42 184    

  
وتر آن است.  ABيک مثلث قائم الزاوية متساوی الساقين باشد که ABCفرض کنيد  .١٠

اش تا آن نقطه  رود تا جايی که فاصله می Aلث است. وی ابتدا به سمت نقطة ای داخل مث مورچه
اش تا آن نقطه نصف شود و اين دو  رود تا جايی که فاصله می Bنصف شود. سپس به سمت نقطة 

  تر است؟ اين کار مورچه به کدام نقطه نزديکمرحله انجام  ۲۰کند. بعد از  حرکت را متناوبًا تکرار می
  مکان اولية مورچه دارد. بهبستگی ه)  ABوسط وترد) Cج) Bب)    Aالف) 

  
م. يزن ین نقطة توپ را عالمت مير دارد. باالترقرا زمينسطح  یمتر رو یسانت ٢٠شعاع  به یتوپ .١١

 بهمتر  یسانت p25اندازة  بهسمت شرق و سپس  بهمتر  یسانت p25اندازة  به را پس از آن توپ
  متر است؟ یچند سانت زمينت ارتفاع عالمت از سطح ي. در نهاغلطانيم یسمت شمال م

20الف)  - 10 20ج)  ٢٠ب)  2 + 5 20د)   2 + 10   ٣٠ ه)  2
  

1388´توان جدول  به چند طريق می .١٢ پر کرد به طوری  ۶تا  ۱را با اعداد  1388
 ۴مجموع  رو را بر روی چهار خانه از جدول قرار دهيم، که اگر کاشی به شکل روبه

  توان چرخاند يا پشت و رو کرد.) باشد؟ (کاشی را می ۶عدد زير کاشی مضربی از 

    

    

    

 
  ٢٠ه)   ١٦د)   ١٢ج)   ١٠ب)   ۸الف) 

  

ABCD ،DABمحدب  یضلع در چهار .١٣ = 110، BCD = 125  و
AB AD= =   قدر است؟ چه AC. طول قطر 6

5/ب)    ۵الف)  6/د)   ٦ج)   5  اطالعات کافی نيست.ه)   5
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     ۱کد سؤاالت: 
 

٦از٦ةصفح

 ۴بار  ۵۰۰و  ۲بار  ۵۰۰است  Aدر عبارتی که برابر  سه عدد زير صحيح است؟ ةکدام گزينه دربار .۱۴
است  Cاست نيز همين طور است. در عبارتی که برابر  Bظاهر شده است و در عبارتی که برابر 

  ظاهر شده است. ۲بار  ۲۰۰۰

A =
4

242


 ،B =
2

424


Cو  =
2

222


  

Aلف) ا B C> Bب)   < A C> Cج)   < A B> >  
Cد)  B A> Bه)   < C A> >    

  
نقطه قطع دو ديگر را در  هر دو تا همکهطوریبهتوان قرار دادحداکثر چند دايره در فضا می .١٥

  سه تايی از يک نقطه عبور نکنند و هيچ دو تايی در يک صفحه قرار نداشته باشند؟ کنند، هيچ
  نهايت بیه)   ١٢د) ٦ج) ٤ب)   ۳الف) 

 


